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Р Е Ш Е Н И Е  
№J2J, от 08.10.2020г.

На основание чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с 
чл.108, т.1 от ЗОП като взех под внимание Доклад, изготвен на основание чл.60, ал.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ на 05.10.2020г.и 
Протокол № 1 от 22.07.2020г., Протокол № 2 от 13.08.2020 г. и Протокол № 3 от 05.10.2020 г. от 
работата на комисията, назначена със Заповед № 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор 
на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч за избор на изпълнител в обществена поръчка 
проведена чрез Открита процедура с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия по 
свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на 
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Процедурата е открита с Решение № 
14/12.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, с 
ID № 982966 и обявление за поръчка с ID № 982967 от 12.06.2020 в регистъра на Агенцията по 
обществени поръчки. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил 
на купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2020-0002 и Решението, Обявлението 
за поръчка са публикувани на 15.06.2020г., съгласно публикацията в РОП. Документацията, 
Приложенията и образците са публикувани на 17.06.2020г. съгласно притурката към Официален 
вестник на ЕС (OB S) брой 116 с дата 17.06.2020г. - 2020/S116-281232.

Процедурата не е разделена на обособени позиции и е с прогнозната стойност на 
поръчката е в размер на : 344 296.67 (триста четиридесет и четири хиляди двеста деветдесет и 
шест лева) лв. без ДДС.

О Б Я В Я В А М :

I. КЛАСИРАНИТЕ в процедурата по място:
Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” -  чл.70, 
ал.2, т.1 от ЗОП.

За настоящата процедура по възлагане на обществената поръчка критерият „най-ниска 
цена“ представлява най-ниската предложена цена за доставка на 1 (един) MWh нетна активна 
електрическа енергия за ниско напрежение, посочена от участника в Ценовото предложение (по 
Образец № 4 от документацията за участие) без ДДС.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска крайна цена за един MWh 
нетна активна електроенергия за ниско напрежение. Останалите участници се класират в 
низходящ ред.

Съгласно гореизложеното, класирането в настоящата процедура е както следва :
•  1-во място - Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един
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МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест 
лева и 73 cm ./без ДДС.
•  11-ро място - Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един 
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет 
лева и 07 cm ./без ДДС.
•  Ill-то място - Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 
185/10.07.2020г., 8:36ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово 
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение - 101.00/сто и един лева и 00 cm ./без ДДС.
•  IV-то място - Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 
9:34ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена 
за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева 
и 00 cm.) лева без Д  ДС.
•  V-то място - Участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№
189/14.07.2020г., 10:28ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово 
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение - 104.74/сто и четири лева и 74 cm ./без ДДС.
•  Vl-то място - Участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№
176/06.07.2020г., 9:17ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово 
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение - 310.00 /триста и десет лева и 00 cm ./без ДДС.

Мотиви : За класираните участници не са налице основания за отстраняване от 
процедурата, същите отговарят на критериите за подбор на Възложителя. Офертите на 
участниците класирани в настоящата обществена поръчка са получили най-висока оценка при 
прилагане на критерий за възлагане на обществената поръчка „най-ниска цена” съгласно 
Обявлението и Документацията за участие.

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
На основание чл.109 във връзка с чл.108, ал.1 от ЗОП.

Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет : “Доставка на нетна 
електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща 
група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“, класираният на първо място 
участник:
•  1-во място ■ Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един 
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест 
лева и 73 cm ./без ДДС.

Мотиви : Определените за изпълнител участник е класирани на първо място в 
настоящата обществена поръчка. За класираният на първо място участник не са налице 
основания за отстраняване от процедурата, същият отговаря на критериите за подбор на 
Възложителя. Офертата на участника класирани на първо място в настоящата обществена 
поръчка е получила най-висока оценка при прилагане на критерий за възлагане на настоящата 
обществената поръчка „най-ниска цена" съгласно Обявлението и Документацията за участие.

III. Настоящото Решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от 
издаването му.

IV. На основание чл. 19а, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, Решението, протоколите и окончателния 
доклад, да се публикуват под формата на електронен документ в профила на купувача към
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електронната преписка на обществена поръчка с електронен адрес: http://www.mbal- 
lovech .com/00 732-2020-0002.htm.

V. С определения изпълнител да бъде сключен договор за възлагане на обществената 
поръчка, при условията на чл.112 от ЗОП.

VI. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисията за защита на 
конкуренцията, адрес : Република България, гр. София 1000, бул. „Витоша” №18, тел. 02 935 61 
13, факс; 02 980 73 15, ел. поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: https://www.cpc.bq/ Ср ок : 
Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на получаването 
на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал. 1, т. 1 във 
връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

Контрола по изпълнение на решението ще упражнявам лично.
Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица по компетентност.
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Съгласувано с юрист:......
Адвокат Станислава Давидоват

Изпълнителен директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч :

/д-р. Румяна Нановска /
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Text Box
Заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679
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